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Державна фіскальна служба України розглянула Ваш лист щодо визнання пов’язаних осіб та деяких 

операцій контрольованими та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє. 

Стосовно визнання пов’язаних осіб 

Відповідно до п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу пов’язані особи – це юридичні та/або фізичні 

особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи 

діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням таких критеріїв для юридичних осіб: 

одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє 

корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків; 

одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє 

корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків; 

одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) 

одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи; 

одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і 

більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної 

особи; 

принаймні 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної 

такої юридичної особи складають одні і ті самі фізичні особи; 

одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї 

самої особи (власника або уповноваженого ним органу); 

юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу 

такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального 

виконавчого органу або наглядової ради; 

сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або 

кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією 

юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 

раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 

разів). При цьому сума таких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги та власного капіталу 

визначається як середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду). 

Таким чином, якщо юридичні особи не відповідають вказаним критеріям, вони не вважаються 

пов’язаними особами. 

За наявності обставин, зазначених в абзаці першому п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу, юридичні 

та/або фізичні особи, які є сторонами господарської операції, мають право самостійно визнати себе для 

цілей оподаткування пов’язаними особами з підстав, не передбачених у підпунктах «а» - «в» цього 

підпункту. 

Поряд з цим повідомляємо, що контролюючий орган в судовому порядку може довести на основі 

фактів і обставин, що одна юридична або фізична особа здійснювала практичний контроль за бізнес-

рішеннями іншої юридичної особи та/або що та сама фізична або юридична особа здійснювала 

практичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юридичної особи 

(п.п. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). 

Стосовно визнання операцій контрольованими 

Відповідно до п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу для цілей нарахування податку на прибуток 

підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника 

податку і здійснюються: 

а) з пов’язаними особами - нерезидентами, в тому числі у випадках, визначених п.п. 39.2.1.5 п.п 

39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу; 



б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг 

через комісіонерів-нерезидентів; 

в) з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав 

(територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 

39 Кодексу, або які є резидентами цих держав; 

г) з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з 

доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими 

резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. 

Отже, господарські операції між резидентами не підпадають під визначення контрольованих, 

незалежно від того, чи є вони пов’язаними особами, чи ні. 

Стосовно ведення бухгалтерського обліку партією 

Термін «пов’язані особи», який визначений Кодексом, використовується під час регулювання 

відносин, що виникають у сфері справляння податків і зборів. 

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності в Україні визначає Закон України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996). 

Відповідно до п.1 ст. 2 Закону № 996 цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених 

відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а 

також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести 

бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством. 

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється 

Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського 

обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності (п. 2 ст. 6 Закону № 996). 

 


